
FAILLISSEMENTSVERSLAG      

 

Nummer : 9 Datum: 5 juli 2012 

  

Gegevens onderneming : De Woonbeer B.V. 

Faillissementsnummer : 10/124F 

Datum uitspraak : 1 juni 2010 

Curator : mr. C. Grondsma 

Rechter-commissaris  : mr. M. Jansen 

   

Activiteiten onderneming : Detailhandel in wooninrichtingsartikelen, 

woningtextiel, meubels en aanverwante 

artikelen, alsmede de detailhandel in 

modeartikelen en aanverwante producten 

Omzetgegevens : In 2007 bedroeg de netto omzet 

€ 134.516,00. In 2008 bedroeg de netto 

omzet € 40.000,00. De onderneming is 

eind 2007 gestaakt. De lopende 

opdrachten zijn afgemaakt.  

Personeel gemiddeld aantal : De failliete vennootschap heeft gemiddeld 

ongeveer twee medewerkers in dienst 

gehad. 

Saldo einde verslagperiode : € 489,34 

Verslagperiode : 1 april 2012 tot 1 juli 2012 

Bestede uren in verslagperiode : 9 uren en 30 minuten 

Bestede uren totaal : 103 uren en 10 minuten  

 

In onderstaand verslag worden de ontwikkelingen in de periode tussen 1 april 2012 en  

1 juli 2012 weergegeven. De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn 

cursief weergegeven en in de kleur blauw.  

  

1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie  

Bestuurder en enig aandeelhouder van De Woonbeer B.V. is B. de Vries-

Weewer. De heer Jan De Vries, de echtgenoot van mevrouw De Vries-Weewer, 

is de feitelijk leidinggevende.  

 

1.2 Winst en verlies  

In 2007 had De Woonbeer B.V. een verlies van € 166.480,00. In 2008 had De 
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Woonbeer B.V. een winst van € 13.094,00. 

 

1.3 Lopende procedures 

N.v.t. 

 

1.4 Verzekeringen 

Omdat de activiteiten van de onderneming sinds eind 2007 zijn gestaakt, zijn 

er geen lopende verzekeringen. 

 

1.5 Huur  

Omdat de activiteiten van de onderneming sinds eind 2007 zijn gestaakt, is er 

geen sprake van een lopende huurovereenkomst. 

 

1.6 Oorzaak faillissement  
Directe oorzaak van het faillissement lijkt het teruglopen van de markt voor 
vloerbedekking. Tevens had De Woonbeer B.V. te maken met hoge kosten, 
waaronder hoge huurkosten. 

 
2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

Ten tijde van het faillissement had de failliete vennootschap geen personeel 

meer in dienst. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

Ook in het jaar voor faillissement had de failliete vennootschap geen personeel 

in dienst. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

N.v.t. 

 

2.4 Werkzaamheden 

N.v.t. 

3. ACTIVA ONDERNEMING  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

Uit onderzoek bij het Kadaster is gebleken dat de failliete vennootschap niet in 



 - 3 - 

het bezit is van onroerende zaken. 

 

3.2 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.3 Hoogte hypotheek  

N.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.5 Werkzaamheden  

N.v.t. 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

Het bedrijf beschikt niet over enige bedrijfsmiddelen, aangezien de onder-

neming al enige jaren is gestaakt. 

 

3.7 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.8  Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

N.v.t. 

 

3.10 Werkzaamheden  

N.v.t. 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

 

3.11  Beschrijving  

Volgens de bestuurder van de failliet zijn er geen oude voorraden meer. Van 

onderhanden werk is in het geheel geen sprake.  

 

3.12 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 
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3.13 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.14 Werkzaamheden  

N.v.t. 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

Volgens de bestuurder van de failliete vennootschap beschikt De Woonbeer 

B.V. niet over andere activa.  

 

3.16 Verkoopopbrengst  

N.v.t. 

 

3.17 Werkzaamheden  

N.v.t. 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren  

 

De failliete vennootschap heeft twee debiteuren. Zij heeft een vordering op 

Rame B.V. van € 35.265,- en een vordering op Bear Boating B.V. van € 963,-. 

 

De vordering van de failliet vennootschap op Rame B.V. is als volgt ontstaan. 

De echtgenoot van de bestuurder van de failliete vennootschap, de heer De 

Vries, heeft De Beer van Harlingen B.V. opgericht. De Beer van Harlingen B.V. 

was een interieurwinkel. Tevens hield deze B.V. zich  bezig met het kopen en 

verkopen van onroerend goed. In 2001 ging het niet goed met De Beer van 

Harlingen B.V. De B.V. had een grote schuld bij de Rabobank en kon niet aan 

zijn aflossingsverplichtingen voldoen.  

 

Er werd een regeling getroffen met de Rabobank. Er zou een bedrag van           

€ 45.000,- aan de Rabobank worden betaald. De heer De Vries richtte in 2001 

Rame B.V. op. Rame B.V. zou de schuld die De Beer van Harlingen B.V. aan de 

Rabobank had, betalen. Het betrof een afkoopsom.  

 

Tevens heeft er in 2001 een activa/passiva transactie plaatsgevonden tussen 
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De Beer van Harlingen B.V. en de op 31 mei 2001 opgerichte De Woonbeer 

B.V. waarbij de Woonbeer B.V. de bedrijfsactiviteiten van De Beer van 

Harlingen B.V. heeft voortgezet.  

 

De Woonbeer B.V. heeft vervolgens een lening verstrekt aan Rame B.V. om de 

schuld aan de Rabobank te kunnen voldoen. De vordering van € 35.265 betreft 

dus een lening van De Woonbeer B.V. aan Rame B.V. 

 

In 2007 heeft er een activa/passiva transactie plaatsgevonden tussen De 

Woonbeer B.V. en Harry’s interieurs waarbij laatstgenoemde de activiteiten 

van de Woonbeer B.V. heeft voortgezet. Harry’s interieurs is op 18 september 

2007 opgericht door de echtgenoot van de bestuurder van de failliete 

vennootschap, de heer De Vries.  

 

Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van 

Rame B.V. over de vordering die de Woonbeer B.V.  nog op Rame B.V. heeft. 

Rame B.V. is een lege B.V. De bestuurder heeft aangegeven bereid te zijn om 

een regeling te treffen voor de vordering. De curator wacht nog op gegevens  

van de accountant van Rame B.V. en De Woonbeer B.V. en zal daarna een 

voorstel doen aan Rame B.V. 

 

Bear Boating B.V. is inmiddels aangeschreven om tot betaling van € 963,- over 

te gaan.  

 

Bear Boating B.V. heeft op 19 juli jl. het openstaande bedrag van € 936,- 

betaald.  

 

4.2 Opbrengst  

Nog niet bekend. 

 

De opbrengst bedraagt op dit moment € 936,-. Er dient echter nog de helft van 

dit bedrag te worden uitgekeerd aan de ING Bank in verband met het 

pandrecht dat zij op deze vordering had. Zie punt 5.4. 

 

De helft van het bovenstaande bedrag is inmiddels uitgekeerd aan de ING 

Bank. 

 

4.3 Boedelbijdrage  

Nog niet bekend.  
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4.4 Werkzaamheden  

Zie 4.1. 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)  

De failliet heeft twee lopende rekeningen. De Woonbeer B.V. houdt bij de ING 

Bank een rekening-courant aan onder nummer 65.07.01.860. Deze rekening 

heeft een debetsaldo van € 54.868,13. Daarnaast heeft de failliet een rekening-

courantrekening bij de Rabobank, bekend onder nummer 34.24.49.753. Deze 

rekening heeft een debetsaldo van € 18.711,67. 

 

5.2 Leasecontracten  

Er zijn geen lopende leasecontracten. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden  

De ING Bank heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende de algehele 

bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, 

vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill. De Rabobank heeft een 

pandrecht op de voorraden, inventaris, transportmiddelen en debiteuren.  

 

5.4 Separatistenpositie  

Zoals uit punt 3 blijkt heeft De Woonbeer B.V. geen bedrijfsactiva en 

voorraden meer. De Woonbeer B.V. heeft echter wel twee debiteuren. De 

curator zal nagaan of de vorderingen rekening-courant onder het pandrecht  

van de ING Bank en de Rabobank vallen en of de pandrechten wel conform de 

wet zijn gevestigd. Bij de stukken van de ING Bank ontbreekt bijvoorbeeld de 

volmacht.  

 

De ING Bank heeft bij brief van 24 juni jl. bericht dat zij zich op het standpunt 

stelt dat zij van de failliet per 26 mei 2010 rechtsgeldig verpande debiteuren 

heeft. De curator is tot de conclusie gekomen dat het pandrecht van de ING 

Bank conform de wet is gevestigd. Uit de stukken die de ING Bank had 

overgelegd, bleek namelijk dat de Woonbeer B.V. toch een volmacht had 

afgegeven. 

 

De curator heeft aan de ING Bank bericht dat volgens de jaarrekening 2008 de 

failliet een rekening courant vordering heeft op Rame B.V. van  € 35.265,- en 

een rekening-courant vordering op Bear Boating B.V. van € 963,-. Daarnaast 

heeft de curator aangegeven dat zij inmiddels de nodige inspanningen heeft 
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verricht om te achterhalen hoe deze vorderingen tot stand zijn komen en 

tevens de nodige inspanningen heeft verricht om de vorderingen te innen.  

 

De curator heeft vervolgens bericht dat Bear Boating het openstaande bedrag 

heeft betaald. De curator heeft met de ING Bank afgesproken dat de helft van 

het bedrag dat is betaald, € 481,50, aan de boedel ten goede komt als 

vergoeding voor de inspanningen die de curator heeft verricht.  

 

5.5 Boedelbijdragen  

Nog niet bekend. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  

N.v.t. 

 

5.7 Reclamerechten  

N.v.t. 

 

5.8 Retentierechten  

N.v.t. 

 

5.9 Werkzaamheden  

Zie 5.4. 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

In 2007 heeft er feitelijk een doorstart plaatsgevonden met Harry’s interieurs. 

Er heeft toen een activa/passiva transactie plaatsgevonden tussen De 

Woonbeer B.V. en Harry’s interieurs (zie punt 4.1). 

 

6.2 Financiële verslaglegging  

N.v.t. 

 

6.3 Werkzaamheden  

N.v.t. 
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Doorstart 

 

6.4 Beschrijving  

N.v.t. 

 

6.5 Verantwoording  

N.v.t. 

 

6.6 Opbrengt  

N.v.t. 

 

6.7 Boedelbijdrage 

N.v.t. 

 

6.8 Werkzaamheden  

N.v.t. 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen. Er lijkt sinds 

2008 niet te zijn voldaan aan de boekhoudplicht. Hier zal nog nader onderzoek 

naar worden gedaan.  

 

Er is nader onderzoek gedaan naar de administratie van de failliet. Naar 

aanleiding van dit onderzoek heeft de curator vastgesteld dat sinds 2006 de 

administratie niet meer op een overzichtelijke wijze werd bijgehouden. De 

administratie van 2006 tot en met 2009 ligt door elkaar. Tevens is een deel van 

de post niet geopend. De curator is dan ook tot de conclusie gekomen dat het 

bestuur van De Woonbeer B.V. niet aan de boekhoudplicht heeft voldaan. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen  

De jaarrekeningen zijn opgesteld en tijdig gedeponeerd. 

 

Er blijkt toch niet aan de publicatieplicht te zijn voldaan. De Woonbeer B.V.  

had eerst alleen de concept jaarrekening 2008 aan de curator overgelegd. De 

accountant van de failliet heeft de definitieve jaarrekening 2008 inmiddels 

overgelegd. De definitieve jaarrekening wijkt op één punt af van de concept 

jaarrekening. In de definitieve jaarrekening is de vordering op Rame B.V. 

namelijk afgeboekt. Uit nader onderzoek is gebleken dat de definitieve 
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jaarrekening tot op heden niet is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Slechts de concept jaarrekening 2008 is bij de Kamer van Koophandel 

gedeponeerd. Het bestuur van De Woonbeer B.V. heeft dus niet voldaan aan 

de publicatieplicht. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant  

N.v.t. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen  

N.v.t. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  

Er zal nog nader onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur. 

 

De curator heeft hier inmiddels een onderzoek naar ingesteld. Aangezien het 

bestuur niet heeft voldaan aan zijn boekhoudplicht en publicatieplicht, heeft 

de curator in overweging om de bestuurders van De Woonbeer B.V. 

aansprakelijk te stellen. De curator zal hiervoor nog nader onderzoek 

verrichten. 

 

De curator heeft inmiddels de bestuurders van De Woonbeer B.V. bericht dat 

zij in overweging is om hen aansprakelijk te stellen op grond van  

bestuurdersaansprakelijkheid dan wel op grond van onrechtmatige daad. De 

curator heeft daarbij de bestuurders de mogelijkheid gegeven hun visie te 

geven op de oorzaken van het faillissement en hun rol daarin.  

 

De statutaire bestuurder heeft verweer gevoerd tegen de eerdere aanzegging 

dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Van de andere bestuurder (feitelijk 

leidinggevende) is geen reactie gekomen. Op korte termijn zal de curator een 

beslissing nemen of er tot dagvaarding zal worden overgegaan. 

 

De curator heeft besloten om tot dagvaarding over te gaan. Vanwege het 

weinige boedelactief is een beroep gedaan op de garantstellingsregeling. Deze 

aanvraag is nog in behandeling. Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, zal 

tot dagvaarding worden overgegaan. Hierbij worden zowel de feitelijk 

leidinggevende als de statutaire bestuurder van De Woonbeer B.V. 

aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.   

 

De aanvraag voor de garantstellingsregeling is goedgekeurd. Er zal op korte 

termijn worden overgaan tot dagvaarding van de feitelijk leidinggevende en 
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de statutaire bestuurder. 

 

De dagvaarding is op 2 december 2011 aan de bestuurders van De Woonbeer 

B.V. betekend. De bestuurders dienden uiterlijk 21 december jl. in de 

procedure te verschijnen. Dit hebben zij nagelaten. Er is daarom verstek tegen 

de bestuurders verleend. Naar verwachting zal op 28 januari 2012 het vonnis 

worden uitgesproken.  

 

De advocaat van de bestuurders heeft op 18 januari 2012 het verstek gezuiverd 

en de rechtbank verzocht uitstel te verlenen voor het nemen van een conclusie 

van antwoord. De bestuurders dienen 11 april a.s. de conclusie van antwoord 

in te dienen.  

 

De conclusie van antwoord is op 11 april 2012 genomen. Vervolgens is er door de 

Rechtbank Leeuwarden een comparitie bepaald op 28 juni 2012. Tijdens deze 

comparitie hebben partijen een schikking bereikt. Vanwege het beperkte verhaal bij de 

bestuurders is afgesproken dat de bestuurders aan de boedel een bedrag van € 7.852,49 

betalen. Dit bedrag zal in gedeeltes worden voldaan op de faillissementsrekening. 

Uiterlijk 31 december 2012 dient het laatste gedeelte te zijn voldaan. Hierna zal de 

curator het faillissement afwikkelen. Overigens moet de Rechter-commissaris nog wel 

toestemming geven voor het overeengekomen schikkingsbedrag.  

 

7.6 Paulianeus handelen  

Tot op heden zijn er geen paulianeuze handelingen gebleken. 

 

Er blijkt mogelijk wel sprake te zijn van paulianeuze handelingen. De 

Woonbeer B.V. heeft in 2006 t/m 2008 leningen aan Rame B.V. verstrekt. Het 

gaat om een totaalbedrag van € 35.265,-. Deze leningen waren onverplichte 

rechtshandelingen. De Woonbeer B.V. wist of behoorde in ieder geval te weten 

op het moment dat zij de leningen aan Rame B.V. zou verstrekken, zij hiermee 

haar schuldeisers zou benadelen. De heer De Vries, die door de curator is 

aangemerkt als feitelijk bestuurder van De Woonbeer B.V., was tevens 

bestuurder van Rame B.V. Rame B.V. is een lege B.V. Rame B.V. zou nooit de 

leningen kunnen terug betalen. De benadeling van de schuldeisers bestaat 

eruit dat zij nu minder verhaalsmogelijkheden hebben dan wanneer aan Rame 

B.V. geen leningen waren verstrekt. De curator heeft aan Rame B.V. bericht dat 

er sprake is van paulianeus handelen. Op grond hiervan heeft de curator de 

rechtshandelingen die tussen De Woonbeer B.V. en Rame B.V. tot stand zijn 

gekomen, vernietigd. De curator heeft daarom Rame B.V. verzocht om een 

totaalbedrag van € 35.265,- op de faillissementsrekening over te maken. 
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Tot op heden heeft Rame B.V. nagelaten het bedrag van € 35.265,- over te 

maken.  

 

Deze handelswijze zal door de curator worden betrokken in het kader van de 

bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, dan wel op grond van 

onrechtmatige daad aan de heer en mevrouw De Vries ten laste worden 

gelegd.  

 

7.7 Werkzaamheden   

Onderzoek in administratie en opvragen jaarrekeningen bij de accountant, 

onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek vordering Rame B.V., 

aanschrijven Rame B.V. 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

Nog niet bekend. 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus  

De preferente vordering van de fiscus bedraagt € 80.236,-. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV  

Nog niet bekend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

0 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

4 

 

5 

 

6 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

€ 95.769,82 

 
€ 175.259,73 
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€ 175.370,03 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

Er is feitelijk sprake van een lege B.V. 

 

De verwachte wijze van afwikkeling is afhankelijk van de uitkomst van een 

eventuele aansprakelijkheidsstelling van de bestuurders en van het resultaat 

van de vernietiging van de rechtshandelingen die tussen De Woonbeer B.V. en 

Rame B.V. tot stand zijn gekomen omdat er mogelijk sprake is van paulianeus 

handelen. 
 
Afhankelijk van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. 
 
Gelet op de beperkte gelden die vrijkomen in verband met de afgeronde 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, zal het faillissement worden afgewikkeld 
wegens gebrek aan baten.  
 

8.8 Werkzaamheden  
Aanschrijven van de crediteuren. 
 

9. PROCEDURES  

 

9.1  Naam wederpartij   

Zie 7.5 

 

9.2  Aard procedure 

Zie 7.5 

 

9.3 Stand van de procedure  

Zie 7.5 

 

9.4 Werkzaamheden 

Zie 7.5 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Vermoedelijk een half jaar. 

 

Begin januari 2013, zal het faillissement worden afgewikkeld. 



 - 13 - 

 

10.2 Plan van aanpak 

- Onderzoeken administratie; 

- procedure onbehoorlijk bestuur; 

- afwikkeling faillissement; 

- afwachten betalingen bestuurders. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Het volgend verslag betreffende de periode 1 juli 2012 tot 1 oktober 2012 zal uiterlijk 

op 5 oktober 2012 worden ingediend.  

 

10.4 Werkzaamheden  

Zie 10.2. 

 

Leeuwarden, 5 juli 2012 

 

 

C. Grondsma 

curator 
 


